


בחורף, תנאי הכביש ומזג-האוויר מסוכנים 
יותר ועלולים להקשות על הנהיגה: 

שדה הראייה מוגבל בשל הגשם, הערפל 
ושעות החשיכה הרבות; הכבישים רטובים 

וחלקים ומקשים על השליטה ברכב; הסיכוי 
להחלקה בשעת בלימה גדל; הפעלת חימום 

ברכב עלולה לפגוע בריכוז ובערנות.

כדי לסייע לכם לנהוג בטוח יותר בחורף, 
ולהכין את רכבכם לנהיגה בתנאי גשם, 

ריכזנו את כללי הבטיחות החשובים ביותר 
לנהיגה בטוחה ואחראית.

גם בחורף, נוהגים בטוח
וחוזרים הביתה בשלום!

נהגים יקרים 



מכינים את הרכב לחורף

בדקו את תקינות הצמיגים: הצמיגים הם 
ה"קשר" שלכם עם הכביש – הם משפרים את 
אחיזת הרכב ובולמים זעזועים. לאורך השנה 

הצמיגים עלולים להתבלות כתוצאה משחיקה 
או מהתייבשות, ובשל כך אחיזתם בכביש 

נחלשת.

הקפידו לבדוק את תקינות הצמיגים לאורך 
כל השנה, ובייחוד בחורף:

בדקו לחץ אוויר בצמיג אחת לשבועיים, ובהתאם 
להוראות יצרן הרכב.

בדקו את תאריך ייצור הצמיג: אין להשתמש או 
להתקין צמיגים שחלפו שש שנים ממועד ייצורם. 

בדקו את עומק החריצים בצמיג: חפשו על גבי 
הגלגל את נקודת הסימון לעובי החריצים, 

ובדקו את עומקו- בצמיג תקין, עומק החריצים 
נע בין 8-5 מ"מ. מומלץ להחליף את הצמיג 
כאשר עומק החריצים הוא פחות מ-4 מ"מ.

בדקו את המצב הכללי של הצמיגים: 
ודאו שאין בגלגל חתכים, בקיעים, יובש, 

עיוותים, נפיחויות או עצמים זרים. גיליתם 
תקלה? פנו מיד לצמיגאי מוסמך. 

בצעו בדיקת תקינות למערכות הרכב: 
לקראת החורף, היכנסו לבדיקת חינם 

במוסך מורשה ובדקו את תקינותן של כלל 
מערכות הרכב. חשוב לבדוק במיוחד את 
תקינות ההגה, הבלמים, המגבים, מתזי 

המים והפנסים ואת מערכות החימום 
והפשרת האדים.

שומרים על ראות ונראות 

בחורף, טווח הראייה מוגבל ומצטמצם 
לעתים עד למטרים ספורים בשל תנאי 

הגשם, הערפל הרוחות ושעות החשיכה.



לכן, חשוב להקפיד:
על-פי חוק, בתקופה שבין ה-1 בנובמבר ועד 

31 במרס מדי שנה, כל נהג חייב להדליק את 
פנסי החזית והפנסים האחוריים בדרכים שאינן 

עירוניות. ההמלצה שלנו – בחורף הדליקו 
אורות גם בדרכים עירוניות. הדלקת אורות 

תאפשר לכם לראות טוב יותר ורחוק יותר.
נכנסתם לתנאי ערפל? האטו את מהירות 

הנסיעה והדליקו גם את פנסי הערפל. 
אל תשכחו לכבותם ביציאה מתנאי הערפל. 

אגב, שימוש באורות גבוהים אינו יעיל בערפל, 
כיוון שהם גורמים להחזר אור.

בולמים בטוח 
את הרכב.

 ESP מערכת
 :)Electronic Stability Program(

לבקרת יציבות ולמניעת אובדן שליטה כתוצאה 
מהחלקה או מכניסה לסיבוב במהירות גבוהה. 
כאשר המערכת מזהה איבוד אחיזה של החלק 
הקדמי או האחורי של המכונית - היא מפעילה 

אוטומטית את בלמי הרכב ו/או מנטרלת את 
פעולת המנוע לחלקיקי שנייה, ובכך מייצבת 

את המכונית ומסייעת לבלימה בטוחה.
:)Anti - Break System( ABS מערכת

יתרונה של המערכת בכך שהיא מעניקה שליטה 
לנהג על מערכות ההיגוי ומונעת מצב של נעילת 

גלגלים במקרה של בלימה חזקה. בעת בלימה 
חזקה, חיישני המערכת ייכנסו לפעולה מיידית 

ויסייעו לכם לשלוט ברכב.
?ABS-כיצד לתפעל נכון את מערכת ה
יש ללחוץ לחיצה חזקה ורצופה על הבלם.

לא "מפמפמים" ולא מרפים מדוושת הבלם - 
גם כשנשמעות רעידות חזקות בדוושה.

לא מורידים את הרגל מדוושת הבלם עד 
לעצירה מוחלטת של הרכב.



שמתחילים לנסוע

מפשירים את האדים משמשות הרכב: מנקים 
את החלונות מהאדים שהצטברו בחלקן הפנימי 

בעזרת מטלית יבשה ומפשירים את האדים 
על-ידי העברת מתג כיוון האוויר למצב "הפשרת 

חלון". מכוונים את המאוורר הפנימי לכיוון 
השמשה הקדמית ומפעילים אותו במצב חימום 

בשילוב המזגן.
שומרים על טמפרטורה נכונה ברכב: נהיגה 
ברכב עם חימום פועל וחלונות סגורים עלולה 

לפגוע בערנות הנהג ובריכוזו. לכן, בתום הפשרת 
האדים מהשמשה מומלץ לכבות את מערכת 

החימום ולהקפיד להכניס אוויר צח לרכב 
באמצעות השארת פתח קטן בחלון, או באמצעות 

מערכת המיזוג.
מסירים מהילדים לבוש מסורבל: הורים - כדי 

שמוְשבי הבטיחות יפעלו בצורה מיטבית, מומלץ 
לחגור את הילדים ללא מעילים או סוודרים עבים 

ולוודא שרצועות המושב הדוקות לגופם.

נוהגים לאט יותר בגשם

גשמי החורף מזרימים אל פני הכביש לכלוך, 
אבק, שמן ודלקים שהצטברו בחריציו בחודשי 
הקיץ, והכביש הופך בפתאומיות לחלק מאוד 

ולמסוכן. 

כשהכביש חלק, האטו את מהירות הנסיעה 
ב-20 קמ"ש לפחות מהמהירות המרבית 

המותרת.
במזג אוויר סוער במיוחד ובתנאי ראות קשים, 

מומלץ לנהוג גם כ-30 עד 40 קמ"ש פחות 
מהמהירות המותרת.

האטו בכניסה וביציאה מסיבובים והשתדלו 
להימנע ככל האפשר מבלימות פתע.

גשם שיורד לאחר סופות חול עלול להפוך את 
הכביש לבוצי ולפגוע באחיזת הרכב בכביש. 

לכן, חשוב להקפיד, כי השימוש במערכת ההיגוי 
ובדוושת ההאצה ייעשו במתינות, שאם לא כן 

הרכב עלול להסתחרר ולאבד שליטה.



כללי הבטיחות לנהיגה בטוחה

אם נוהגים – לא מסמסים: לא שולחים ולא 
קוראים מסרונים בעת נהיגה. קיבלתם מסרון? 

תנו ליושב לצדכם לכתוב או לקרוא את המסרון 
במקומכם, או המתינו לתום הנסיעה.

חגירת חגורות בטיחות: באחריות הנהג לוודא, 
כי כל נוסע ברכב חגור בחגורת בטיחות, במושב 

בטיחות או במושב מגביה )בוסטר( בהתאם 
לגילו, ובכל נסיעה. זכרו, לא נוסעים לפני שכולם 

חגורים, גם מאחור!
עוצרים להתרעננות קצרה: אם חשים עייפות 
או שהעיניים נעצמות ,עוצרים להתרענן במקום 

בטוח ומסודר, שותים קפה או משקה מרענן, 
ונחים רבע שעה לפחות. אם לאחר מכן עדיין 

חשים עייפות – מומלץ להתחלף עם נהג אחר 
שינהג ברכב.

עיקרי הכללים
לנהיגה בטוחה בחורף:

מכינים את הרכב לחורף: נכנסים למוסך 
מורשה ומוודאים את תקינות מערכות הרכב.

מדליקים אורות ושומרים על ראות ונראות.
שומרים על מרחק עצירה בטוח של לפחות 

2 שניות מן הרכב שלפניכם.

נוהגים לאט יותר: לפחות 20 קמ"ש פחות, 
ובמזג אוויר סוער במיוחד 30 - 40 קמ"ש פחות. 

מחפשים את הולכי הרגל ונותנים להם זכות 
קדימה.



www.rsa.gov.il


